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ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
Course Syllabus

1. Thông tin về học phần (Course information) 

1.1. Thông tin tổng quan (General information)
- Tên học phần: Thí nghiệm vật lý 

  Course title: General Physics Labs 

- Mã học phần (Course ID): PH1007 
- Số tín chỉ (Credits): 1 (ETCS: 2 ) 

- Học kỳ áp dụng (Applied from semester): 20221 

- Tổ chức học phần (Course format):

Hình thức học tập 
 (Teaching/study type)

Số tiết/giờ 
 (Hours)

Số tín chỉ 
 (Credits)

Ghi chú 
 (Notes)

Lý thuyết (LT) 
 (Lectures)

0

Thảo luận (ThL)/Thực hành tại lớp (TH) 
 (Tutorial)

0

Thí nghiệm (TNg)/Thực tập xưởng (TT) 
(Labs/Practices)

30

Bài tập lớn (BTL)/Đồ án (ĐA) 
 (Projects)

0

Tự học (Self-study) 30

Khác (Others) 0

Tổng cộng (Total) 30.83 1

- Tỷ lệ đánh giá và hình thức kiểm tra/thi (Evaluation form & ratio)

Hình thức đánh giá 
 (Evaluation type)

Tỷ lệ 
 (Ratio)

Hình thức 
 (Format)

Thời gian 
 (Duration)

Thảo luận (ThL)/Thực hành tại lớp (TH) 
 (Tutorial)

Thí nghiệm 
 (Labs/Practices)

50%

Bài tập lớn (BTL)/Đồ án (ĐA) 
 (Projects)

Kiểm tra 
 (Midterm Exam)

--
 (--)

-- phút (minutes)

Thi 
 (Final Exam)

50% Tự luận
 (Constructed response)

50 phút (minutes)

Tổng cộng 
 (Total)

100%
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1.2. Điều kiện tiên quyết (Prerequisites) 

HT: Recommended, TQ: Prereq, SH: Coreq

1.3. Học phần thuộc khối kiến thức (Knowledge block)

● Kiến thức giáo dục đại cương (General education) 
● Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp (Professional education)

○ Kiến thức cơ sở ngành (Foundation) ○ Kiến thức ngành (Major)
○ Kiến thức chuyên ngành (Specialty) ○ Kiến thức Tốt nghiệp (Graduation)

1.4. Đơn vị phụ trách (Khoa/Bộ môn) (Unit in-charge)

Bộ môn / Khoa phụ trách (Department) Phòng TN Vật Lý Đ/Cương - Khoa Khoa Học Ứng Dụng 
(Faculty of Applied Science)

Văn phòng (Office) 201B6

Điện thoại (Phone number) 6326

Giảng viên phụ trách (Lecturer in-charge) Trần Anh Tú
 

E-mail tranatu@hcmut.edu.vn
 

2. Mô tả học phần (Course description)

Môn học cung cấp cho sinh viên những thí nghiệm vật lý cơ bản. Đồng thời cũng cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản trong vật
lý, phát triển kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng thực hành thí nghiệm và xử lý số liệu đo đạc. Các thí nghiệm thuộc các lĩnh vực Cơ -
Nhiệt - Điện từ - Quang học

 

The course provides you a sound introduction to classical experimental physics. This will include studying some basics concepts in
physics, development of problem solving skills, and learning of laboratory techniques. Lab include experiments on mechanics,
thermodynamics, electricity, magnetism, and optics.

 

3. Giáo trình và tài liệu học tập (Course materials)

Trần Anh Tú, Nguyễn Minh Châu, Trần Trung Nghĩa, Nguyễn Dương Hùng, Nguyễn Thị Hương Linh, Trịnh Trần Hồng Duyên: Thí
nghiệm Vật lý đại cương A1, NXB ĐHQG-HCM, 2020.

 
Tran Anh Tu, Tran Trung Nghia, Nguyen Minh Chau, Nguyen Duong Hung, Huynh Quang Linh, Tran Thi Thu Hanh, Ngo Thi Minh Hien,
Vo Nhat Quang, Tran Phuoc Duy: GENERAL PHYSICS LABORATORY,  NXB ĐHQG-HCM, 2021.

Tran Anh Tu, Nguyen Minh Chau, Tran Trung Nghia, Nguyen Duong Hung, Nguyen Thi Huong Linh, Trinh Tran Hong Duyen: GENERAL
PHYSICS LABORATORY A1, 2020.

 
Tran Anh Tu, Tran Trung Nghia, Nguyen Minh Chau, Nguyen Duong Hung, Huynh Quang Linh, Tran Thi Thu Hanh, Ngo Thi Minh Hien,
Vo Nhat Quang, Tran Phuoc Duy: GENERAL PHYSICS LABORATORY, 2021.

4. Mục tiêu và kết quả học tập mong đợi (Goals and Learning outcomes) 

4.1. Mục tiêu của học phần (Course goals)

Mục tiêu của môn học là:
 

- Học cách thực hiện đo đạc và ghi nhận số liệu đo một cách chuẩn xác.

- Học cách lý giải và biểu diễn kết quả đo bằng cách thống kê hoặc đồ thị.

- Tiến hành thí nghiệm để xác nhận các lý thuyết vật lý đã được học.
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The goals of this course are:

- To learn how to properly take measurements and record data.

- To learn how to interpret results both statistically and graphically.

- To experimentally confirm theories presented in lecture.

4.2. Chuẩn đầu ra học phần (Course learning outcomes)

L.O.1 - Đến cuối khóa học, sinh viên sẽ có thể nắm vững các nguyên tắc cơ bản của cơ học, nhiệt động học, điện trường và từ trường ở
trình độ đại học. Các sinh viên sẽ có thể hiểu các khái niệm vật lý cơ bản được ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày. 
            (By the end of the course, students will be able to master the fundamentals of mechanics, thermodynamics, electric and
magnetic fields at the university level. The students will be able to understand basic physics concepts that are applied in everyday life.)
L.O.2 - Có khả năng thiết kế, thực hiện, thu thập, xử lý và đánh giá các thí nghiệm vật lý cơ bản. 
            (Ability to design, perform, collect, process, and evaluate basic physics experiments.)
L.O.3 - Có khả năng tự học, tìm hiểu, soạn thảo và trình bày (viết và nói) các chủ đề Vật lý liên quan. 
            (Ability to self-study, research, draft and present (written and spoken) related Physics topics.)

5. Phương thức giảng dạy và học tập (Teaching and assessment methods) 

5.1. Phương thức giảng dạy (Teaching methods)

STT 
(No.)

Phương thức giảng dạy 
(Teaching methods)

1 Phương pháp học tập tích hợp 
(Blended learning)

5.2. Phương pháp giảng dạy (Teaching activities) 

Loại hoạt động 
(Assessment methods)

Tên loại hoạt động 
(Compoments

activities)

Nội dung 
(Content)

AIC-Hoạt động trong lớp (Acitvity in
class )

A.O.1 - AIC01
(AIC01)

Kiểm tra đầu giờ (NA)

IHW-Bài tập cá nhân về nhà (Individual
homework )

A.O.2 - IHW01
(IHW01)

Bài tập e-learning (NA)

GPJ-Project nhóm (Group project ) A.O.3 - GPJ01
(GPJ01)

Đánh giá quá trình thực hiện bài thí nghiệm (Evaluate the
experimental conduction)

GPJ-Project nhóm (Group project ) A.O.4 - GPJ02
(GPJ02)

Báo cáo thí nghiệm của sinh viên (Lab report. )

EXM-Thi cuối kỳ (Final exam ) A.O.5 - EXM01
(EXM01)

Kiểm tra cuối kỳ (Final exam)

5.3. Hình thức đánh giá (Assessment methods)

Chuẩn đầu ra chi tiết 
(Learning outcome)

Hoạt động đánh giá 
(Evaluation activities)
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Chuẩn đầu ra chi tiết 
(Learning outcome)

Hoạt động đánh giá 
(Evaluation activities)

L.O.1-Đến cuối khóa học, sinh viên sẽ có thể nắm vững các
nguyên tắc cơ bản của cơ học, nhiệt động học, điện trường và từ
trường ở trình độ đại học. Các sinh viên sẽ có thể hiểu các khái
niệm vật lý cơ bản được ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày. (By
the end of the course, students will be able to master the
fundamentals of mechanics, thermodynamics, electric and
magnetic fields at the university level. The students will be able to
understand basic physics concepts that are applied in everyday
life.)

A.O.1-AIC01 (AIC01) 
 A.O.5-EXM01 (EXM01) 

 

L.O.2-Có khả năng thiết kế, thực hiện, thu thập, xử lý và đánh giá
các thí nghiệm vật lý cơ bản. (Ability to design, perform, collect,
process, and evaluate basic physics experiments.)

A.O.1-AIC01 (AIC01) 
 A.O.2-IHW01 (IHW01) 

 A.O.3-GPJ01 (GPJ01) 
 A.O.4-GPJ02 (GPJ02) 
 

L.O.3-Có khả năng tự học, tìm hiểu, soạn thảo và trình bày (viết và
nói) các chủ đề Vật lý liên quan. (Ability to self-study, research,
draft and present (written and spoken) related Physics topics.)

A.O.1-AIC01 (AIC01) 
 A.O.5-EXM01 (EXM01) 

 

5.4. Hướng dẫn cách học (Study guidelines)

Để đảm bảo đạt được chuẩn đầu ta môn học, sinh viên phải:
 

- hiểu rõ nội dung bài thí nghiệm và chuẩn bị báo cáo thí nghiệm theo mẫu trước khi thực hiện thí nghiệm;

- thực hiện chuẩn xác trình tự thí nghiệm và thu thập dữ liệu đầy đủ;

- xử lý và đánh giá kết quả thí nghiệm, hoàn thiện báo cáo thí nghiệm và trả lời các câu hỏi gợi mở có liên quan đến thí nghiệm đã thực
hiện.

To ensure the learning outcomes, students must:
 

- understand clearly the lab content and prepare the report format before each lab;

- complete all lab procedure and collect carefully related data;

- process and evaluate measured data and complete the report.

6. Nội dung chi tiết của học phần (Course content)

L.O. Chuẩn đầu ra chi tiết (Detailed learning outcomes) 
A. Hoạt động đánh giá (Assessment activity) 

Lec. Hoạt động dạy Giảng viên (Lecturer) 

Stu. Hoạt động học Sinh viên (Student)

Buổi 
(Session) Nội dung (Content) Hoạt động dạy và học (Lecturing)
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Buổi 
(Session) Nội dung (Content) Hoạt động dạy và học (Lecturing)

1 Giới thiệu về môn học
 - Thông tin Thầy/Cô

 - Các vấn đề liên quan đến môn học
 - Cách thức dạy và học

 Bài mở đầu: 
 - Giới thiệu về đo lường và các phép tính sai số

 - Hướng dẫn sử dụng một số thiết bị đo thông dụng
 - Giới thiệu tổng quan về cách thực hiện thí nghiệm, xử lý,

đánh giá kết quả và hòa thiện báo cáo 
(Introduction

 - Personal information of intructors
 - Course policies, Safety

 - Teaching & learning strategies 
 Theoretical part

 - Introduction to measurements and error analysis. 
 - Manipulation of some usual measuring instruments

 - Overview of methods of experimental research, processing
and evaluating experimental data)

L.O.2 [ A.O.2 , A.O.1 ]
Lec: - Giới thiệu môn học - Giới thiệu nội quy phòng thí
nghiệm - Giới thiệu quy trình thực hiện thí nghiệm 
(- Introduction to the subject - Introduction of laboratory
rules - Introduction of experimental procedure)
Stu: - Chia nhóm và thảo luận - Thực hành cơ bản 
(- Divide into groups and discuss - Basic practice)

2 Bài 1: Làm quen sử dụng các dụng cụ đo chiều dài, khối
lượng và khối lượng riêng

 Làm quen và sử dụng một số dụng cụ đo độ dài (thước kẹp)
để đo trực tiếp kích thước của một số vật rắn có hình dạng
đối xứng. Xác định gián tiếp thể tích của các vật. Làm quen
và sử dụng cân kỹ thuật để cân khối lượng của một vật rắn.
Tính khôi lượng riêng. 
(Lab #1: Measuring Length, Mass and Density

 Measuring the size and determining the volume of solid
sample with symmetrical shape. Measuring the mass of
object. Calculate the density.)

L.O.2 [ A.O.3 , A.O.4 ]
Lec: - Trình bày cơ sở lý thuyết - Hướng dẫn thí nghiệm 
(- Presenting the theoretical basis -Tutoring the
experiment process)
Stu: - Thực hiện thí nghiệm - Xử lý kết quả 
(- Perform the experiment - Process the result)

3 Bài 2: Xác định gia tốc trọng trường bằng con lắc thuận
nghịch. 

 Khảo sát sự dao động của con lắc vật lý. Tính gia tốc trọng
trường.

 
(Lab #2: Measuring Gravitational Acceleration using
Pendulum

 Investigate the ocsillation of the physical pendulum.
Calculate the gravitational accelation.)

L.O.2 [ A.O.3 , A.O.4 ]
Lec: - Trình bày cơ sở lý thuyết - Hướng dẫn thí nghiệm 
(- Presenting the theoretical basis -Tutoring the
experiment process)
Stu: - Thực hiện thí nghiệm - Xử lý kết quả 
(- Perform the experiment - Process the result)

4 Bài 3: Xác định mômen quán tính của trụ đặc và lực ma sát
trong ổ trục quay. 

 Khảo sát chuyển động tịnh tiến-quay. Áp dụng định luật bảo
toàn cơ năng đối với hệ vật. 
(Lab #3: Measuring Friction And Inertial Momentum

 Investigate the rotation - motion. Applying the law of
conservation of mechanical energy to the system.)

L.O.2 [ A.O.3 , A.O.4 ]
Lec: - Trình bày cơ sở lý thuyết - Hướng dẫn thí nghiệm 
(- Presenting the theoretical basis -Tutoring the
experiment process)
Stu: - Thực hiện thí nghiệm - Xử lý kết quả 
(- Perform the experiment - Process the result )

5 Bài 4: Khảo sát cặp nhiệt điện. Xác định hằng số cặp nhiệt
 Khảo sát và xác định hằng số cặp nhiệt điện. 

(Lab #4: Measuring the Constant of the Thermocouple
 Investigate and determine the constant of the Thermocouple.)

L.O.2 [ A.O.3 , A.O.4 ]
Lec: - Trình bày cơ sở lý thuyết - Hướng dẫn thí nghiệm 
(- Presenting the theoretical basis -Tutoring the
experiment process)
Stu: - Thực hiện thí nghiệm - Xử lý kết quả 
(- Perform the experiment - Process the result)

6 Bài 5: Xác định hệ số nhớt của chất lỏng theo phương pháp
Stokes

 Khảo sát hiện tượng nội ma sát và xác định hệ số nhớt chất
lỏng bằng phương pháp Stokes. 
(Lab #5: Measuring Liquid Viscosity using Stokes method

 Investigate the internal friction phenomene and determine the
viscosity using Stokes method.)

L.O.2 [ A.O.3 , A.O.4 ]
Lec: - Trình bày cơ sở lý thuyết - Hướng dẫn thí nghiệm 
(- Presenting the theoretical basis -Tutoring the
experiment process)
Stu: - Thực hiện thí nghiệm - Xử lý kết quả 
(- Perform the experiment - Process the result)
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Buổi 
(Session) Nội dung (Content) Hoạt động dạy và học (Lecturing)

7 Bài 6: Đo điện trở và điện dung bằng phương pháp tích
phóng đèn néon

 Khảo sát hiện tượng phóng điện trong chất khí. Xác định điện
trở và điện dung. 
(Lab #6: Measuring Resistance And Capacitance Using
Oscilating Circuit

 Investigate the oscilating circuit. Measuring the resistance
and capacitance. )

L.O.2 [ A.O.3 , A.O.4 ]
Lec: - Trình bày cơ sở lý thuyết - Hướng dẫn thí nghiệm 
(- Presenting the theoretical basis -Tutoring the
experiment process)
Stu: - Thực hiện thí nghiệm - Xử lý kết quả 
(- Perform the experiment - Process the result)

8 Bài 7: Khảo sát các mạch điện một chiều và xoay chiều
 Khảo sát các mạch điện một chiều và xoay chiều. 

(Lab #7: Studying DC And AC Circuits
 Investigate the basic DC and AC circuit.)

L.O.2 [ A.O.3 , A.O.4 ]
Lec: - Trình bày cơ sở lý thuyết - Hướng dẫn thí nghiệm 
(- Presenting the theoretical basis -Tutoring the
experiment process)
Stu: - Thực hiện thí nghiệm - Xử lý kết quả 
(- Perform the experiment - Process the result)

9 Bài 8: Xác định chiết suất của bản thuỷ tinh bằng kính hiển vi
 Sử dụng thước Panmer và kính hiển vi để xác định chiết suất

của bản thủy tinh. 
(Lab #8: Measuring Refractive Index Using Microscope

 Using the microscope and Venier caliper to determine the
refractive index of a slab-glass.)

L.O.2 [ A.O.3 , A.O.4 ]
Lec: - Trình bày cơ sở lý thuyết - Hướng dẫn thí nghiệm 
(- Presenting the theoretical basis -Tutoring the
experiment process)
Stu: - Thực hiện thí nghiệm - Xử lý kết quả 
(- Perform the experiment - Process the result)

10 Bài 9: Đo tiêu cự của thấu kính hội tụ và thấu kính phân kì
 Đo tiêu cự của thấu kính hội tụ và thấu kính phân kì 

(Lab #9: Measuring Parameters of The Optical Systems
 Measure focal lengths of converging and diverging lenses)

L.O.2 [ A.O.3 , A.O.4 ]
Lec: - Trình bày cơ sở lý thuyết - Hướng dẫn thí nghiệm 
(- Presenting the theoretical basis -Tutoring the
experiment process)
Stu: - Thực hiện thí nghiệm - Xử lý kết quả 
(- Perform the experiment - Process the result)

11 Bài 10: Khảo sát sự nhiễu xạ của chùm laser qua cách tử
phẳng.

 Xác định bước sóng của laser. 
(Lab #10: Studying Diffraction Of Laser Using Gratings.

 Determine the wavelenght of Laser.)

L.O.2 [ A.O.3 , A.O.4 ]
Lec: - Trình bày cơ sở lý thuyết - Hướng dẫn thí nghiệm 
(- Presenting the theoretical basis -Tutoring the
experiment process)
Stu: - Thực hiện thí nghiệm - Xử lý kết quả 
(- Perform the experiment - Process the result)

12 Bài 11: Khảo sát chuyển động của xe trượt trên đệm khí kiểm
chứng ba định luật Newton. 
(Lab #11: Studying Motion of Glider on Air Track to test
Validation of Newton’s 3rd Law)

L.O.2 [ A.O.3 , A.O.4 ]
Lec: - Trình bày cơ sở lý thuyết - Hướng dẫn thí nghiệm 
(- Presenting the theoretical basis -Tutoring the
experiment process)
Stu: - Thực hiện thí nghiệm - Xử lý kết quả 
(- Perform the experiment - Process the result)

13 Bài 12: Khảo sát mạch cộng hưởng RLC 
(Lab #12: Studying Resonance Circuit RLC)

L.O.2 [ A.O.3 , A.O.4 ]
Lec: - Trình bày cơ sở lý thuyết - Hướng dẫn thí nghiệm 
(- Presenting the theoretical basis -Tutoring the
experiment process)
Stu: - Thực hiện thí nghiệm - Xử lý kết quả 
(- Perform the experiment - Process the result)
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Buổi 
(Session) Nội dung (Content) Hoạt động dạy và học (Lecturing)

14 Phương án A:
 Bài 13: Xác định điện tích riêng e/m của electron theo

phương pháp manhêtrôn (magnetron)
 

Phương án B:
 Bài 14: Khảo sát hiện tượng bức xạ nhiệt. Nghiệm định luật

Stefan – Boltzmann
 

(Option A:
 Lab #13: Determine Specific Charge e/m using Magnetron

 
Option B:

 Lab #14: Studying Thermal Radiation and Testing Validation
Of Stefan-Boltzmann’s Law)

L.O.2 [ A.O.3 , A.O.4 ]
Lec: - Trình bày cơ sở lý thuyết - Hướng dẫn thí nghiệm 
(- Presenting the theoretical basis -Tutoring the
experiment process)
Stu: - Thực hiện thí nghiệm - Xử lý kết quả 
(- Perform the experiment - Process the result)

15 Kiểm tra cuối kỳ 
(Final exam)

L.O.3 [ A.O.1 , A.O.5 ]
Lec: - Tổ chức thi cuối kỳ - Đánh giá kết quả môn học 
(- Organize the final exam - Evaluate the course results)
Stu: - Thực hiện bài thi cuối kỳ 
(- Take the final exam)

L.O.1 [ A.O.1 , A.O.5 ]
Lec: - Đánh giá môn học 
(- Subject evaluation)
Stu: - Hoàn thành nhiệm vụ môn học 
(- Fulfill course assignments)

7. Yêu cầu khác về học phần (Other course requirements and expectations) 

8. Biên soạn và cập nhật đề cương (Editing information)

- Đề cương được biên soạn vào năm học học kỳ (Syllabus edited in year-semester): 20221 

- Đề cương được chỉnh sửa lần thứ (Editing version): DCMH.PH1007.14.1 
- Nội dung được chỉnh sửa, cập nhật, thay đổi ở lần gần nhất (The latest editing content):

Cách đánh giá môn học :

-         Đánh giá bài thực hành : 50%

-        Thi tự luận cuối kỳ : 50%

Assessment Scheme:
 

-         Lab practice: 50%

-        Final exam: 50% 

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 2 tháng 8 năm 2022
HCM City, August 2 2022

TRƯỞNG KHOA CHỦ NHIỆM BỘ MÔN CB PHỤ TRÁCH LẬP ĐỀ CƯƠNG
(Dean) (Head of Department) (Lecturer in-charge)
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